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Doel  
 

SBNN is opgericht in 2004 in Hulst – Zeeuws-Vlaanderen en richt zich op de 28 publieke scholen in 
West-Nyakach. SBNN wil projecthulp bieden en daarmee de leefomstandigheden in het Keniaans 

werkgebied verbeteren. Getracht wordt dit doel te bereiken door bijdragen te leveren in de 
ontwikkeling van volksgezondheid en het welzijn van mensen, ondersteunen en bevorderen van 

sociale en charitatieve projecten én onderwijs. Dit alles in het algemeen maatschappelijk belang. 

Qua infrastructuur heeft de stichting tot doel dat elke van de 28 publieke lagere scholen in zijn 
werkgebied in 2015 over 8 permanente klaslokalen beschikt en een volwaardige kleuterklas. Andere 

speerpunten zijn schoon drinkwater, strijd tegen HIV, sanitair en hygiëne.  
 

Partnerorganisaties in Kenya 
 
Om lokaal SBNN verder te verankeren zijn in 2011 2 lokale branches van SBNN opgericht. Elke 

openbare basis school in West-Nyakach is in deze comité’s vertegenwoordigd. SBNN-Kenya 
ondersteunt en begeleidt de schoolcomités bij projecten en stemt tevens de verschillende 

kwaliteitsprojecten en infrastructurele projecten op elkaar af. Daarnaast buigt zij zich over de 

projectvoorstellen van de scholen.  
 

Om de kwaliteit van het onderwijs en management op de scholen in West-Nyakach te bevorderen, 
werd - in samenspraak met het Keniaanse Ministerie van Onderwijs- voor de ondersteuning van de 

scholen een kwaliteitsprogramma opgestart. Daarbij moet o.a. worden gedacht aan de effectieve 

lestijd, de aanpak van absentie op school, de manier van lesgeven, het gebruik van lesmateriaal, etc. 
Ook wordt veelvuldig tijd geïnvesteerd in het management van de school. Speerpunt nummer 1 is 

daarbij om alle leerlingen dagelijks op school te kunnen verwelkomen (millenniumdoel 2), inclusief de 
kinderen die tot dusver de weg naar school nog niet hadden gevonden.  

 

Nyakwere Primary School 
 

Deze school is gelegen in het zuid-westen van het werkgebied van SBNN. De school werd dankzij de 
inzet van Pastor Joash Onyango Aloo van de lokale kerk The Bible Church, medio jaren ‘70 gesticht 

door Canadese missionarissen. Bij de bouw van de school werden 5 klaslokalen gerealiseerd. De steun 
van de Canadese kerkorganisatie kwam in 1995 tot een eind.  

Momenteel heeft de school 8 klaslokalen, een kleutergebouw (anno 2008 gebouwd door SBNN) en 

een bibliotheekruimte (anno 2005 afgewerkt en ingericht door SBNN). De school telt een kleine  
200 leerlingen en 50 kleuters. Het is daarmee 1 van de kleinste scholen in de West-Nyakach divisie.  

In totaal kan deze school beschikken over 7 TSC-leraren (incl. hoofdonderwijzer), 1 ondersteunende 
leerkracht en 2 kleuterjuffen.  

 

Nyakwere PS is met de Sango Buru PS 1 van de twee scholen waar in 2004 SBNN zijn 
werkzaamheden op een bescheiden manier startte met schilderwerken binnenin de klassen. Zie ook 

de naam van onze Stichting waar de naam Nyakwere prominent in voor komt. In 2005 werd door 
SBNN een bibliotheek afgebouwd en volledig ingericht en in 2008 werd een SBNN-kleuterklas 

gebouwd.  
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Project 2014 
 
10 jaar na onze pioneersjaren heeft de school weer de Steun van SBNN steun nodig. De school is 

slecht gebouwd zonder draagbalken in de muren en een aantal klassen zijn er zeer slecht aan toe. 
Zodanig slecht dat de klassen ‘veroordeeld’ zijn en dringend vervangen moeten worden. Enkel de 

bibliotheek en het kleutergebouw welke in 2005 en 2008 gebouwd zijn, zijn in goede staat.   

 

 
 

Het streven van SBNN is om stapsgewijs de toestand te verbeteren tot  de onveilige klassen 
vervangen zijn. Dit is een middellange termijn project waarbij gehoopt wordt per jaar minstens 1 klas 

te bouwen zodat 8 goede en volwaardige klassen zijn.  

 
Het Keniaanse CDF-fonds is in 2010 reeds gestart met de bouw van twee klaslokalen. Maar anno 2014 

hebben deze 2 klassen nog altijd niet de casco toestand bereikt. Dak en chapevloer ontbreken. Enkel 
de muren staan er. 

 
Stichting Heimerink Reith stelde in 2014 geld beschikbaar om SBNN de Nyakwere PS te helpen en 

beslist werd om in 2014 een klas te bouwen. De bouw werd gestart in juli en werd in december 

afgerond. De nieuwe klas werd aangebouwd tegen de twee onafgewerkte CDF-klassen. 
 

 
 

 

 
 

 



Onderstaand worden een aantal foto’s getoond m.b.t. het verloop van de werkzaamheden. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



Resultaat van het project 
 

Het resultaat is een bijna volledig afgewerkte klas, enkel de glazen en verf ontbreekt nog. 
Tijdens het werk werd onder het motto ‘werk met werk’ ook een toilet gerepareerd en werd een 

schoolpoort gemetseld. 
 

 
 

 
 
 



 
 
Financiering van het project 
 

Soort kosten  Bedrag 

Bouwmaterialen  143.777 KES 

Aannemers, labour    94.000 KES 

Hout voor het dakgespante   25.000 KES 

Transport materiaal   17.020 KES 

Bakstenen   31.500 KES 

Lokale materialen, keien   19.500 KES 

Misc.   25.000 KES 

TOTAAL 356.197 KES 

 

       Voor deze werken werd dus in totaal 356.197 KES besteed. Dat is zo goed als het vooropgestelde 

budget van 350.000 KES. Naast de klas werd met dat geld ook een toilet gerepareerd en schoolpoort 
gemetseld. 

 

Voorstel voor 2015 
 
Nykwere  PS is een stapje vooruit gegaan maar is er nog lange niet. Er moet nog veel gebeuren.  

Voorgesteld wordt om in 2015 nog een klaslokaal te bouwen. Gezien de ervaring van dit jaar wordt 
geschat dat 350.000 KES voldoende moet zijn om deze extra klas te bouwen.  

 


